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آموزش صرافی بیترکس  Bittrexو بررسی مزایا و معایب آن

آموزش کار در صرافی  Bittrexبیترکس و آشنایی با بخش های مختلف آن
با رشد تکنولوژی و ظهور فناوری بالک چین و به تبع آن کریپتوکارنسی در دنیای امروز اقتصاد و
فناوری های پرداخت  ،مبحث انواع ارز دیجیتال از بیشترین اهمیت برخوردار است .چرا که با سرمایه
گذاری درست و البته هدفمند در هر یک از انواع ارزها ،می توان سرمایه را به سرعت چند برابر کرد.
بسیاری از اقتصاد دانان معتقد هستند که بیت کوین با تمام نوسانانی که تجربه می کند ،همچنان
هم به عنوان یکی از بهترین ارزهای رمزنگاری شده در نظر گرفته می شود .تا جایی که بسیاری از
افراد به جای استخراج مستقیم این نوع کوین ،به دنبال سایت هایی می گردند که از طریق آنها
بتوانند ترید داشته باشند .یکی از پلتفرم هایی که در دنیای ارز دیجیتال توجه بسیاری را به خود جلب
کرده است ،صرافی بیترکس  bittrexاست.
البته ناگفته نماند که صرافی هایی با قابلیت ها و خدمات بهتر مثل صرافی بایننس در حوزه ارز
دیجیتال وجود دارد که در دوره آموزش صرافی بایننس به صورت صفر تا صد به تمام نکات پیرامون
این صرافی پرداخته شده است.
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فهرست مطالب
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✓
✓
✓
✓

بررسی بیترکسBITTREX
کارمزد های بیترکس
امنیت بیترکس
ثبت نام
مزایا و معایب

✓ جمع بندی

بررسی بیترکس BITTREX

بیترکس یک صرافی ارز دیجیتال است که دفتر مرکزی آن در شهر سیاتل آمریکا واقع شده و در فوریه سال
 2014فعالیت خود را آغاز نمود .در آن دوران صرافی های کمتری نسبت به امروز وجود داشتند.
بیترکس هنوز خود را بعنوان یک رهبری جهانی در عرصه انقالب بالک چین می بیند .آنها پلتفرم خود را به
عنوان پلتفرمی برای کسانی که به اجرای برق آسای مبادالت ،کیف پول های دیجیتالی امن و شیوه های پیشرو
در صنعت نیاز دارند معرفی می کنند.
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بیترکس همچنین بعنوان یک انکوباتور بالک چین کار می کند بدین معنا که به منظور ترغیب نوآوری در عرصه
جهانی در این صنعت با تیم ها و گروه های مختلف در سرتاسر جهان برای توسعه رمزارز های جدیدی که
پتانسیل تغییر مدیریت منابع ،خدمات و موقعیت های شغلی در جهان را دارند همکاری می کند.
بیترکس یکی از صرافی های شناخته شده در آمریکا است .بدلیل اینکه دفتر مرکزی آنها واقع در کشور
آمریکاست ،به سرمایه گذاران آمریکایی ساکن اکثر ایالت های آمریکا اجازه سرمایه گذاری میدهند .کشور
آمریکا به جهات مختلفی حاکم عرصه رمزارز و کریپتو شناخته می شود .این کشور صاحب پلتفرم های مبادالتی
فراوانی است و قسمت بسیار بزرگی از مبادالت روزانه ارز دیجیتال که در سطح جهان انجام می گیرید یا توسط
صرافی های آمریکایی انجام می شود یا بر روی صرافی های دیگر توسط مشتریان آمریکایی.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :ارز دیجیتال فیسبوک چیست; قیمت ،زمان عرضه و نحوه
خرید آن  -قسمت اول

موتور مبادالتی جدید
در ماه فوریه سال  2019بیترکس به مشتریان خود اعالم کرد که موتور معامالتی خود را ارتقا می دهد .هدف از
این بروزرسانی افزایش سرعت پلتفرم ،مقیاس پذیری آن و همچنین ساختن راهی هموار برای امکانات جدید
در آینده اعالم گردید .بدنبال این آپدیت سرعت بروزرسانی قسمت سفارشات افزایش یافته است و همچنین
انجام دستورات کلی سریعتر و روانتر شده است .در حقیقت اکنون دستورات  20برابر سریعتر از قبل انجام می
گیرند.
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نقدینگی
میزان نقدینگی در این صرافی مناسب است ،اما برای رسیدن به  10صرافی دیجیتال برتر در جهان از لحاظ
نقدینگی هنوز فاصله زیادی باقیست .در فوریه  ،2019حجم معامالتی روزانه بیترکس نزدیک به  13میلیون دالر
برآورد شد .در ماه ژوئن همان سال این میزان نزدیک به پنج برابر افزایش تجربه کرد و به رقم  55میلیون دالر
نیز رسید .این ارقام در دوران کنونی و بحران جهانی ویرویس کورونا افت شدید داشته و در آخرین آمار مربوط
نهایتا بیترکس را درجایگاه
به ماه مارس  2020فقط توانست حجم معامالتی  25.3میلیون دالر را تجربه کند که ً
94م صرافی های دنیا از لحاظ حجم معامالتی قرار داد .میتوان نتیجه گرفت که حجم معامالتی در این پلتفرم
نسبت به سایر پلتفرم ها تغییرات متناوب تر و بزرگتری تجربه می کند.

نمای معامالتی بیترکس
صرافی های مختلف نماهای معامالتی مختلفی دارند و هیچ یک نمی توانند ادعا کنند که نمایشان از بقیه سر تر
است .باید خودتان از بین نما های معامالتی مختلف نسخه درخور و مناسب خود را پیدا کنید .نقطه اشتراک در
بین این نما ها این است که همه آنها سفارشات یا حداقل قسمتی از آن ،قیمت رمزارزهای مورد نظر و سابقه
سفارشات قبلی را به شما نشان می دهند .بطور معمول شامل قسمت های خرید و فروش نیز هستند .قبل از
انتخاب یک صرافی سعی کنید به نمای آنها دقت کنید تا نسخه ای که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید .در
اینجا تصویری از نمای معامالتی بیترکس را مشاهده می کنید:
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کارمزد های بیترکس
کارمزد های معامالتی بیترکس
بیترکس جزو پلتفرم هاییست که برای خریدار و فروشنده کارمزد های جداگانه و متفاوت در نظر نمی گیرد.
بطور معمول به اینگونه پلتفرم ها  flat feesیا فی ثابت گفته می شود .بیترکس یک فی ثابت معامالتی معادل
 %0.20حجم معامله در نظر می گیرد .این مورد برای سرمایه گذارانی که ترجیح می دهند بر اساس سفارشات
موجود در قسمت سفارشات دستوردهی کنند یک مدل کارمزد معامالتی جذاب به نظر می رسد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :بایننس یا بیتمکس؛ کدام صرافی بهتر است؟
فی های ثابت بیترکس تقریبا مطابق با میانگین صنعت است .میزان میانگین جهانی این کارمزد ها در طول
مدتی طوالنی تقریبا  %0.25بوده است .اگرچه امروزه بیشتر و بیشتر شاهد افت به سمت کارمزد های کمتر
مانند  %0.10تا  %0.15هستیم .در کوتاه مدت ممکن است شاهد غلبه میانگین کارمزد  %0.10بر این صنعت
باشیم.

کارمزد برداشت بیترکس
بسیاری از صرافی های دیجیتال فی های معامالتی خوبی دارند ولی با کارمزد های برداشت سنگین شما غافل
تقریبا به  BTC 0.0005می
ً
گیر خواهند کرد .اما بیترکس اینگونه نیست .کارمزد برداشت بیتکوین از بیترکس
رسد .این میزان در حد میانگین بازار و حتی پایین تر از آن است میزان میانگین کارمزد برداشت بیتکوین
. BTC0.000812

متد سپرده گذاری
بیترکس بدلیل فراهم نکردن امکان هرگونه مبادله ارزی فیات یا بدون پشتوانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
مبادالت ارزی فیات به معنی خرید رمز ارز از طریق حساب های بانکی و سپرده موجود در آنهاست .هرچند
استثناهایی برای این مورد وجود دارد .یکی از این موارد این بود که از شما خواسته می شد مبالغ باالی صد هزار
دالر سپرده داشته باشید .هرچند در ماه می سال  2018این صرافی تصمیم گرفت تا اجازه انجام مبادالت فیات
را نیز صادر کند .این طی قراردادی با بانک  New York Signature Bankممکن گردید .در حال حاضر
امکان مبادالت ارز بدون پشتوانه و انتقاالت بانکی برای خرده فروشان و یا مشتریان با بودجه کم نیز ممکن
است.
در ماه مارس سال  2020این پلتفرم اعالم نمود که از این پس با استفاده از کارت های اعتباری نیز می توان
سپرده گذاری کرد .اما برای سپرده گذاری از طریق ویزا کارت  %3کارمزد کسر خواهد شد.
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برای دریافت دوره کامل آموزش ارز دیجیتال می توانید از دوره نوابغ ارز دیجیتال استفاده نمایید.

امنیت بیترکس
ممکن است برای شما سوال باشد چرا در این مقاله به بحث امنیت این پلتفرم پرداخته ایم .به دو دلیل:
صرافی های دیجیتال مقادیر بسیار زیادی از اطالعات شخصی و دیتای با اهمیت در خود ذخیره دارند .این اطالعات
می تواند شامل طیف بسیار گسترده ای از اسم تا آدرس ،کارت شناسایی ،جزئیات ،شناسه مالیاتی و بسیاری دیگر
از موارد باشد.
همچنین این صرافی ها شامل سپرده گذاری و برداشت به صورت ارز نقدی و یا رمزارز ها می شوند.
طبق بررسی های  Mozillaسطح امنیت بیترکس  Bطلقی می شود ،که این سطح امنیت بسیار مناسب است .و
در مقایسه با سایر صرافی های دیجیتال از میانگین آنها بسیار در سطح باالتری قرار می گیرد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :ارز دیجیتال تلگرام و تحلیل قیمت آن(آپدیت شهریور )۹۸

همچنین بیترکس بسیار به فراهم آوردن امنیت باال متعهد است و با افتخار ادعا می کنند که از چندین الیه
محافظتی و برترین تکنولوژی ها و تکنیک های امنیتی برای در امان نگه داشتن سپرده ها و همچنین اطالعات
مشتریان استفاده می کنند.
همچنین این پلتفرم توانسته به نرخ  %99.95آپ تایم دست پیدا کند که بیانگر مورد اعتماد بودن این موتور
مبادالتی است.
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ثبت نام
نکته:در هنگام ثبت نام از شما آدرس ایمیل و رمز دلخواه خواسته می شود و سپس از طریق ایمیل خود لینکی به
منظور تائید کردن آدرس ایمیل خود دریافت می کنید .پس از تأیید حساب خود ،از شما خواسته می شود قبل از
اقدام ،شرایط خدمات و خط مشی و اخالق نامه را مطالعه کنید ،بر روی "پذیرش شرایط" کلیک کنید و به
تنظیمات مدیریت حساب خود هدایت خواهید شد.

امنیت

در قسمت  My Profileدر زیر  Accountاطالعات شخصی خود را وارد و یا اصالح کنید و مطمئن شوید که
اطالعات صحیح وارد شده اند.
در قسمت پایین شما  Identity Verificationرا مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آن به قسمت
احراز هویت هدایت خواهید شد .در این قسمت از شما خواسته می شود هویت خود را با استفاده از مدارک
دولتی مانند کارت شناسایی ،پاسپورت و یا گواهینامه رانندگی تائید کنید.
پس از ارائه مستندات مناسب برای فرآیند ،برای انتظار تأیید به صفحه دیگری هدایت می شوید که حدود 10
دقیقه طول می کشد.
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نکته :هنگامی که به صفحه انتظار منتقل شده اید بعد از  10دقیقه انتظار روی دکمه تازه کردن در مرورگر خود
ضربه بزنید تا بتوانید وضعیت روند تأیید را بررسی کنید .شما باید بعد از  8-4دقیقه زمان انتظار تأیید شوید.
پس از احراز هویت ،اکنون برای شروع معامالت ،وجوهی را به کیف پول خود اضافه کنید.

کیف پول خود را پر کنید

در زیر قسمت کیف پول شما خالصه مانده حساب خود را به همراه لیستی از ارزهای دیجیتال مورد نظر برای
برداشت و واریز درصرافی بیترکس کشف خواهید کرد.
در نوار جستجوی آبی ما  BTCبیت کوین را تایپ کردیم و گزینه "واریز" یا "برداشت" وجوه را مشاهده می
کنیم ،روی واریز نماد سبز کلیک کنید.
سپس به صفحه جدیدی هدایت می شود که از شما می خواهد آدرس کیف پول جدیدی را انتخاب و یا وارد
کنید .این امر می تواند به طول انجامد ،بنابراین صبور باشید و صفحه خود را رفرش نکنید.
پس از اتمام ،یک آدرس کیف پول تولید شده به صورت خودکار دریافت خواهید کرد که برای انتقال وجوه بیت
کوین خود به آن ،از یک کیف پول تبادل موجود به آدرس کیف پول بیترکس خود استفاده کنید اطمینان
حاصل کنید که تمام جزئیات آدرس را به درستی وارد کنید.
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این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش کوین پات  Coinpotو نحوه دریافت ارز دیجیتال رایگان
نکته :اگر مایل هستید دالر آمریکایی خود را به حساب خود بارگذاری کنید تا بتوانید با جفت فیات معامله کنید ،می
توانید از طریق فرم این درخواست را که ممکن است مدتی طول بکشد تأیید شود ،تکمیل کنید .فقط توجه داشته
باشید که در این حالت حداقل سپرده  1000دالر می باشد.
پس از سپردن بیت کوین یا فیات ،سپرده خود را آماده کرده اید و آماده شروع معامالت در صرافی بیترکس
هستید.

در مورد مبادالت

در گوشه باال سمت راست در وب سایت اصلی بیترکس ،زبانه ای بنام  Marketsرا مشاهده می کنید ،آن را
انتخاب کنید و به صفحه در تصویر باال هدایت شوید که در آن می توانید جفت اررزهای مورد عالقه خود انتخاب
کنید.
بعد از انتخاب توکن/کوین مورد نظر خود ،به صفحه مبادالت بازار آورده می شوید که می توانید نمودار قیمت،
سفارشات برای خرید و فروش و همچنین لیست دارایی ها با درصد تغییر در سمت چپ صفحه نمایش را
مشاهده کنید.
شما می توانید مبلغ خاصی را برای دارایی خاص خود وارد کنید ،در این حالت ما مبادله  USD-BTCرا با نوع
سفارش تنظیم شده به صورت پیش فرض انتخاب کردیم.
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سپس مقدار خود را انتخاب کنید و  bid priceرا از منوی کشویی که از باال باز می شود انتخاب کنید و
سپس بر روی  Good til canceledکلیک کنید .

سفارش  Good Til-Cancelled GTCیک سفارش برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال است که تا زمان
تکمیل ،انقضا یا لغو سفارش ادامه دارد.

همچنین:
سفارش  Immediate-Or-Cancel IOCیک سفارش برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال است که باید
فورا اجرا شود .هر بخشی از سفارش  IOCکه بالفاصله قابل تکمیل نیست لغو می شود.
در نهایت روی  Buy Bitcoinکلیک کنید و تمام .شما با موفقیت با استفاده از پلتفرم بیترکس ارز دیجیتال
خریداری کردید.

امنیت
در آخر ویژگی امنیتی دو فاکتوری در بیترکس است که شما باید خود را با آن آشنا کرده و از آن برای احراز
هویت بیشتر حساب خود استفاده کنید.
یکی از رایجًترین گامًهایی که در سیستمًهای تأیید دو گامی یا چند گامی به کار میًرود استفاده از قابلیتًهای
گوشیًهای موبایل است .در این روشًها هنگام ورود به حساب کاربری یا استفاده از خدمات اینترنتی بانکًها،
کدی برای شماره همراهی که پیشًتر به سیستم معرفی شده است در قالب پیامک ارسال میًشود و یا این کد
توسط اپلیکیشن نصب شده روی گوشی کاربر دریافت
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میًشود که برای ورود و استفاده از امکانات سامانه الزم است عالوه بر گام اول که معموال همان رمز عبور است کد
دریافتی نیز در بخش مربوطه وارد شود.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :بهترین کیف پول های سخت افزاری بیت کوین در سال 2020
کدامند؟

برای استفاده از این قابلیت می توانید نرم افزار  Google Authenticatorرا دانلود کرده و با استفاده از QR
کد ارائه شده توسط سایت این قابلیت را راه اندازی کنید.
روند برداشت وجوه شما مشابه روندی است که برای اولین بار آنها را واریز کرده اید.
در گوشه سمت راست باالی صفحه روی کیف پول کلیک کنید و از لیست ،رمزارز مورد نظر برای برداشت را
انتخاب کنید.
بادکنک قرمز را با یک فلش قرمز به سمت باال انتخاب کنید که هنگام برجسته کردن آن می گوید
”.“Withdraw
آدرس کیف پول دیگری که می خواهید به آن واریز انجام گیرد و مقدار دلخواه را وارد کرده و سپس
Withdrawرا بزنید.
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مزایا و معایب
مزایا
بریتکس یکی از پایدارترین و امن ترین صرافی ها در جهان به حساب می آید و مجموعه بزرگی از ارزهای
دیجیتال را برای انتخاب خود در اختیار دارد و آن را به یکی از محبوب ترین پلتفرم های انتخابی تبدیل می کند.
پلتفرمی کامال ایمن با تجربه کاربری آشنا نسبت به رقبای خود ،ایجاد سوئیچ بین مبادالت ،یکپارچه است.
بریتکس تجربه و دانش خود را از مجموعه ای از توسعه دهندگان و بازرگانان با استعداد جلب می کند.

معایب
برای دسترسی به تجارت و خرید دالر آمریکایی ،باید فرمی با میزان انتظار کمی طوالنی ارائه دهید.
برای اینکه بتوانید شروع به استفاده از دالر کنید حداقل  1000دالر مورد نیاز است.
شما باید یک فرم تهیه کنید و منتظر تصمیمات صرافی باشید که این امر می تواند برای کسانی که مایل به ایجاد
یک حساب کاربری جدید و قرار گرفتن در یک موقعیت به صورت سریع هستند هزینه هایی داشته باشد.
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جمع بندی
بیترکس یکی از بزرگترین صرافی های ارزدیجیتال است که تعداد زیادی از معامالت را با بیت کوین و
اتریوم انجام می دهد .این صرافی تقریبا  250ارز دیجیتال از جدیدترین ها تا محبوب ترین ها را
مبادله می کند .این صرافی همه روزه حجم بسیار باالیی از معماالت را انجام می دهد .به غیر از این
ها ،صرافی بیترکس دارای امنیت بسیار خوبی با تأیید هویت دو مرحله ای است .کارمزدهای معامالتی
 ٪0.25از مبلغ خرید هر ارز است و برداشت ها مناسب است .اما با وجود تمام این موارد باز هم
خدمات و قابلیت های این صرافی برای تریدهای حرفه ای قابل قبول نیست و صرافی هایی
مثل بایننس و بیتمکس را ترجیح می دهند.
https://www.coindesk.com/
https://www.cryptowisser.com/exchange/bittrex
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